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Про організацію освітнього процесу 
на 2020-2021 навчальний рік

З метою належної організації та проведення освітнього процесу у 2020-2021 
навчальному році, відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» 
та запобігання захворюванням, викликаним коронавірусом COVID19, на 
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-Co-2», наказу ректора від 14.08.2020 року №767- 
д «Про підготовку до проведення освітнього процесу в ІФНМУ за умов 
адаптивного карантину в 2020-202 Ін.р.», постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 22.08.2020р. № 50 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішення Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27.08.2020р. 
про нові зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та віднесення м.Івано- 
Франківська до «червоної зони» рівня епідеміологічної небезпеки, яке почне діяти 
з 31.08.2020 року.

Н А К А З У Ю :

1. Урочисту посвяту у студенти усіх факультетів провести після відповідного 
наказу про зарахування та отримання доступу до сайту Університету 
(дистанційно - за умов адаптивного карантину).
2. Навчальний процес для студентів 2, 3, 4, 5, 6 курсів медичного, 
стоматологічного, фармацевтичного факультетів, факультету підготовки 
іноземних громадян та фахового медичного коледжу у 2020-2021 навчальному 
році розпочати з 1 вересня 2020 року в дистанційному режимі з використанням 
платформи M icrosoft Teams з обов’язковою відеофіксацією.
Навчальний процес для студентів 1,2,3,4 курсів усіх спеціальностей фахового 
медичного коледжу розпочати з 1 вересня 2020 року в дистанційному режимі з 
використанням платформи Microsoft Teams з обов’язковою відеофіксацією. 

Навчальний процес для студентів 1 курсу спеціальності «Стоматологія 
ортопедична» на базі повної середньої освіти фахового медичного коледжу 
розпочати з 16 вересня 2020 року (після Наказу про зарахування ).



Навчання для докторів філософії усіх освітньо-наукових програм у 2020-2021 
навчальному році розпочати з 1 вересня 2020 року.

3. Заняття проводити відповідно затверджених розкладів із дотриманням 
часових норм проведення занять.

4. Навчальний процес для здобу вачів усіх спеціальностей може бути 
скорегований у відповідності до епідемічної ситуації, Наказів МОЗ України, 
МОН України та наказів по Університету.

5. Навчальний процес для студентів 1 курсу медичного, стоматологічного, 
фармацевтичного факультетів розпочати з 16 вересня 2020 року (після Наказу 
про зарахування ).
Навчальний процес для студентів 1 курсу факультету підготовки іноземних 
громадян розпочати після відповідного Наказу про зарахування.
Навчальний процес для студентів заочної форми навчання фармацевтичного 
факультету в осінньому семестрі 2020-2021 н.р. провести за змішаною формою 
навчання, враховуючи епідемічну ситуацію та рекомендації відповідних 
міністерств та комісій.
6. Навчання студентів Університету організувати і проводити згідно Робочих 

навчальних планів, а саме:
- 2020 року (скорегований типовий план 2015 року) для студентів 6 курсу 
спеціальності 7.12010001 Лікувальна справа, 7.120.10002 Педіатрія , 7.12020101 
Фармація (заочна форма навчання);
- 2020 року для студентів 1-5-их курсів спеціальностей 222 Медицина, 221 
Стоматологія та 226 Фармація, промислова фармація; 227 Фізична терапія, 
ерготерапія
- 2020 року для студентів 1-4-их курсів спеціальності 228 Педіатрія ;

- 2020 року (скорегований типовий план 2015 року) для студентів 6-го курсу 
спеціальності 7.12010001 Лікувальна справа (термін навчання 4 роки 10 місяців 
); ‘

- 2020 року - для студентів 1-4-их курсів спеціальності 223 Медсестринство 
(«сестринська справа») на основі базової загальної середньої освіти (термін 
навчання 3 роки 10 місяців);
- 2020 року - для студентів 2-4-их курсів спеціальності 223 Медсестринство 
(«лікувальна справа») на основі базової загальної середньої освіти (термін 
навчання Зр. 10 місяців);
- 2020 року -  для студентів 1-2-их курсів спеціальності 221 Стоматологія 
(«стоматологія ортопедична») на основі повної загальної середньої освіти 
(термін навчання 2р.) та студентів 1-3-іх курсів спеціальності 221 Стоматологія 
(«стоматологія ортопедична») на основі базової загальної середньої освіти 
(термін навчання Зр.);
- 2020 року - для студентів 1-3-іх курсів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти (термін 
навчання 2роки 10 місяців.)
- 2020 року на підставі ОНП 2020 року -  для здобувачів вищої освіти -  рівень 
доктор філософії усіх спеціальностей.
- 2020 року - для підготовчого відділення (іноземних громадян).
7. Навчальний процес організувати в дві зміни при потребі.
8.Навчальному відділу, деканатам факультетів та завідувачам кафедр 
організувати вивчення індивідуально вибраних курсів за вибором (авторських 
курсів) студентами всіх курсів та факультетів згідно затвердженого «Каталогу 
вибіркових дисциплін (авторських курсів)» (додаток 3).



9. Деканам факультетів: медичного - професору Яцишину Р.І., стоматологічного 
-  доценту Бугерчуку О.В., фармацевтичного -  доценту Фядяк І.О., підготовки 
іноземних громадян -  професору Соломчаку Д.Б., в.о. начальника наукового 
відділу професору Дмитришин Т.М. створити групи та скласти списки 
здобувачів для проведення навчальних занять з дисциплін за вибором 
(авторських курсів).
Перелік груп та списки здобувачів довести до відома завідувачів кафедр 
відповідно до «Каталогу вибіркових дисциплін (авторських курсів)».
10. Викладання вибіркових тем з дисципліни «Військова хірургія» доручити 
кафедрі травматології та ортопедії.
11 .Викладання змістових модулів дисциплін: ендокринологія, клінічна
фармакологія та медична генетика для студентів 4 курсу спеціальності 222 
Медицина доручити кафедрам: ендокринології обсягом 60 год. (6/36/18 год.) та 
медичної біології та медичної генетики обсягом ЗО год. (-/20/10год.).
12.Викладання дисципліни «Загальна хірургія» для студентів 3-го курсу 
спеціальності 222 Медицина доручити: в осінньому семестрі - кафедрі загальної 
хірургії, у весняному семестрі - кафедрі хірургії стоматологічного факультету.
13. Викладання дисципліни «Догляд за хворими в хірургії» для студентів 2-го 
курсу спеціальностей 222 Медицина» та 228 Педіатрія доручити кафедрі хірургії 
стоматологічного факультету.
14.Викладання дисципліни «Хірургія» для студентів 5-го курсу спеціальності 
«Медицина» та «Педіатрія» доручити: в осінньому семестрі - кафедрі хірургії 
№2 та кардіохірургії у весняному семестрі - кафедрі загальної хірургії.
15. Викладання дисципліни «Хірургія» для студентів 6-го курсу спеціальності 
«лікувальна справа» доручити кафедрам: загальної хірургії, хірургії №2 та 
кардіохірургії, хірургії стоматологічного факультету, онкології та дитячої 
хірургії відповідно змістовим модулям Програми дисципліни.
16. Викладання дисципліни «Хірургія» для студентів 6-го курсу спеціальності 
«Педіатрія» доручити кафедрі хірургії стоматологічного факультету.
17. Викладання окремих тем змістового модуля №3. «Онкологія щелепно- 
лицевої ділянки» з дисципліни «Хірургічна стоматологія» доручити кафедрі 
онкології, обсягом: 4 курс -  20 год. (4/12/4год.), 5 курс -  16 год. (-/6/10год.).
18. Викладання дисциплін «Анатомія та фізіологія людини» для студентів 1-го 
курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація розділити та доручити: 
кафедрі анатомії людини -  змістовий модуль «Анатомія» обсягом -  74 
год.( 16/34/24 год.); кафедрі фізіології -  змістовий модуль «Фізіологія» обсягом л 
76год. (16/36/24год.).
Підсумок з дисциплін: фармацевтична ботаніка, біологічна хімія, фармакогнозія 
на ОПП 226 Фармація, промислова фармація; біологічна та біоорганічна хімія на 
ОПП 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія; українська мова (іноземні 
студенти) на всіх ОПП проводити у формі підсумкового модульного контролю 
за результатами навчання.
19. Викладання вибіркової дисципліни «Технології. Краса і здоров'я» для 
студентів 1-их курсів спеціальностей: 223 Медсестринство («сестринська 
справа»), 221 Стоматологія («стоматологія ортопедична»), 226 Фармація, 
промислова фармація доручити кафедрі дерматології та венерології.
20. Викладання «Медичної генетики» з дисципліни «Клінічна фармакологія та 
медична генетика» для студентів 4-го курсу спеціальностей 222 Медицина» та 
228 Педіатрія доручити кафедрі медичної біології і медичної генетики (1 кредит 
ЄКТС).



21. Викладання «Клінічної фармакології» з дисципліни «Клінічна фармакологія 
та медична генетика» для студентів 5-го курсу спеціальностей 222 Медицина» та 
228 Педіатрія доручити кафедрі клінічної фармакології і фармакотерапії ( 2 
кредити ЄКТС).
22. На виконання Навчальних планів підготовки фахівців за спеціальностями 222 
Медицина, 221 Стоматологія, 226 Фармація, промислова фармація (2018р.), 228 
Педіатрія (2017р.) та листа МОЗ України від 27.05.2014р. №08.01-47/14524 
кафедрі медицини катастроф та військової медицини організувати підготовку 
студентів, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою 
офіцерів запасу (за переліком навчальної дисципліни та курсів за вибором).
23.На виконання Указу Президента від 25.10.2002 року №948/2002 « Про 

Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичне виховання молоді» 
та листа Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 
ОДА №762/01-14/01 від 14.08.2020р. « Про вивчення шкільного предмета 
«Захист України» та організацію національно-патріотичного виховання 
учнівської (студентської) молоді в 2020/2021 навчальному році» встановити 
обсяг навчальних годин для вивчення предмету «Захист Вітчизни» для студентів 
1 курсу фахового медичного коледжу 140 годин, з них 34 години на проведення 
навчально-польових занять у весняному семестрі.
Кафедрі медицини катастроф та військової медицини внести відповідні зміни в 
робочі програми та календарно тематичні плани.
24. Призначити відповідальними за оформлення та подачу в деканат медичного 
факультету «Відомостей обліку успішності» студентів спеціальностей 
«медицина», «лікувальна справа», «педіатрія» з дисциплін:
- «догляд за хворими» - кафедру пропедевтики внутрішньої медицини (кафедра 
пропедевтики внутрішньої медицини; кафедра хірургії стоматологічного 
факультету; кафедра пропедевтики педіатрії);
- «сестринська практика» - кафедру загальної хірургії;
- лікарська практика в стаціонарі(4 курс) -  кафедру внутрішньої медицини №1, 
клінічної імунології та алергології ім. академіка Є.М.Нейка;
- лікарська практика в сімейній медицині (5 курс) -  кафедру внутрішньої 
медицини №2 та медсестринства;
-клінічна практика (професійна практика) 5 курс- кафедру загальної хірургії ;
- внутрішня медицина (6 курс) -  кафедру внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства;
- хірургія -  кафедру хірургії №2 та кардіохірургії;
- педіатрія -  кафедру педіатрії.
25. Призначити відповідальними за оформлення та подачу в деканат 
стоматологічного факультету «Відомостей обліку успішності» студентів 
спеціальностей «стоматологія» з дисциплін:
- «догляд за хворими» - кафедру фармакології та внутрішньої медицини ім. М. 
Бережницького;
- «сестринська практика» - кафедру терапевтичної стоматології;
- хірургічна стоматологія -  кафедру хірургічної стоматології;
- виробнича лікарська практика (4 курс) -  кафедру ортопедичної стоматології.
26. Викладання дисципліни «Медсестринство в хірургії» доручити:
- для студентів III курсу ОПП 223 Медсестринство спеціалізації «Сестринська 
справа» (після 9 кл.) - кафедрі хірургії №1;



- для студентів IV курсу ОПП 223 Медсестринство спеціалізації «Сестринська 
справа» (після 9 кл.) - кафедрі хірургії №1- 23, 24 групи; кафедрі хірургії 
стоматологічного факультету -  25 група;
- для студентів III-IV курсів ОПП 223 Медсестринство спеціалізації «Лікувальна 
справа» (після 9 кл.) - кафедрі хірургії стоматологічного факультету -  ЗО, 30а 
групи.
27. Викладання дисципліни «Патоморфологія, патофізіологія» для студентів III- 
го курсу ОГІП 223 Медсестринство спеціалізації «сестринська справа» розділити 
та доручити:
- кафедрі патофізіології - «Патофізіологію» обсягом - 67 год. (24/28/15 год.);
- кафедрі патологічної анатомії - «Патоморфологію» обсягом - 68 год. 
(24/28/16год.).
Підсумок з дисципліни -  диференційований залік провести представниками 
вище перелічених кафедр.
28. Викладання дисципліни «Патоморфологія і патофізіологія» для студентів II- 
го курсу ОПП 223 Медсестринство спеціалізації «лікувальна справа» розділити 
та доручити:
- кафедрі патологічної анатомії - «Патоморфологія» обсягом -  60 год. 
(16/28/16год.);
- кафедрі патофізіології - «Патофізіологія» обсягом - 60 год. (16/28/16 год.). 
Підсумок з дисципліни -  диференційований залік, провести представниками 
вище перелічених кафедр.

29. Відповідальність за організацію та контроль проведення іспиту з вибіркових 
дисциплін з ОПП покласти на кафедри та відповідальних відділу ЄКТС та 
моніторингу якості освіти:
ОПП« 222 Медицина»
З рік навчання -Б лок  ВК №13- кафедру патоморфології;
6 рік навчання -  Блок ВК №22 -кафедру внутрішньої медицини №1, клінічної 

імунології та алергології імені академіка Є. М. Нейка;
ОГІП « 221 Стоматологія»

З рік навчання -Б лок  ВК №11- кафедру патофізіології;
5 рік навчання -Б лок  ВК №24- кафедру ортопедичної стоматології;

ОПП« 226 Фармація, промислова фармація»
З рік навчання -  Блок ВК №13- кафедру хімії фармацевтичного факультету;
5 рік навчання -Б лок  ОПП №42 - кафедру фармації.

30. Завідувачам кафедр на виконання «Наскрізної програми підготовки студентів 
медичних факультетів закладів вищої освіти (далі ЗВО) та лікарів-інтернів» для 
оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для роботи на 
посадах лікарів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» 
забезпечити належну практичну підготовку студентів з оволодіння практичними 
навичками та методиками на базі Навчально-практичних центрів Університету.
3 1. Навчальному відділу, деканатам медичного факультету та факультету 
підготовки іноземних громадян, відділу практики, завідувачам відповідних 
кафедр організувати та провести лікарську практику в стаціонарі, лікарську 
практику в сімейній медицині, професійну (клінічну) практику вітчизняних та 
іноземних студентів 4-5-их курсів спеціальностей 222 Медицина, 228 
«Педіатрія» впродовж навчального року.
32. Прийняти до виконання затверджені Вченою Радою -  Графіки освітнього 
процесу для студентів Університету та фахового медичного коледжу на 2020
2021 навчальний рік.



33. Прийняти до виконання затверджений Вченою Радою розрахунок Плану 
педагогічного навантаження для кафедр Університету на 2020-2021 навчальний 
рік.
34. Привести назви кафедр у відповідність до назв навчальних дисциплін в 
діючих навчальних планах і затвердити наступний перелік кафедр на 2020-2021 
навчальний рік. (додаток 1).
35. Призначити лекторами на 2020-2021 навчальний рік наступний 
професорсько-викладацький склад кафедр (додаток 2).
36. Осінній семестр і зимову екзаменаційну сесію (фаховому медичному 
коледжі) завершити до 24 грудня 2020 року, за винятком: студентів 1-их курсів 
«Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація»(денна, заочна 
форма), «Фізична терапія, ерготерапія», студентів 2 курсу «Медицина», 
«Стоматологія» (скорочений термін навчання), «Стоматологія ортопедична» (11 
клас) до 31 грудня 2020року.
Весняний семестр навчального року розпочати з 11 січня 2021 року для 
студентів всіх курсів та спеціальностей, за винятком:
а) для студентів 4-их курсів спеціальності «стоматологія» - з 25.01.2021р.;
б) для студентів 5-х курсів:
- зі спеціальності «стоматологія» - з 25.01.2021р.;
- зі спеціальності «фармація, промислова терапія» - з 15.02.2021 року, після 
проходження виробничої практики;
- для студентів 3-го курсу фахового медичного коледжу зі спеціальності 
«фармація» (9кл.) -  з 25.01.2021р.
37. 1-й етап Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі - ЄДКІ) для 
здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня 3-4-х курсів всіх 
спеціальностей; ліцензійний інтегрований тестовий іспит Крок 2. для студентів 
6-их курсів спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «фармація» (заочна 
форма навчання), Крок М для студентів 4-их курсів медичного коледжу 
спеціальностей «лікувальна справа», «сестринська справа» та ІІ-й етап ЄДКІ для 
5-их курсів спеціальностей «стоматологія», «фармація, промислова фармація», 
провести згідно графіку Центру тестування при Міністерстві охорони здоров'я 
України.
38. Керівнику навчального відділу Голубу В.В. довести даний наказ до відома 
деканатів факультетів, дирекції фахового медичного коледжу та кафедр 
Університету.
39. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора, 
професора Ерстенюк Г.М..

ПОГОДЖЕНО: 
Перший прорект 
Юридичний відг

k

Начальник відділу ЄКТС та 
моніторингу якості освіти 
Головний бухгалтер 
Помічник ректора з економічних 
питань
Керівник навчального відділу

J1.A. Тимощук 
В.В. Голуб

В.В.Капечук 
К.М. Мацькевич



Додаток 1
до наказу № 810-д від 28.08.2020р.

ПЕРЕЛІК
кафедр Івано-Франківського національного медичного університету

1. Акушерства і гінекології імені професора І.Д.Ланового
2. Акушерства і гінекології післядипломної освіти
3. Анатомії людини
4. Анестезіології та інтенсивної терапії
5. Біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О.Бабенка
^ Внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології

імені академіка Є.М. Нейка
7. Внутрішньої медицини № 2 та медсестринства
8. Гігієни та екології
9. Гістології, цитології та ембріології
10. Дерматології та венерології
11. Дитячих інфекційних хвороб
12. Дитячих хвороб післядипломної освіти
13. Дитячої хірургії
14. Дитячої стоматології
15. Ендокринології
, Загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації
16 . ..та спортивної медицини
17. Загальної хірургії
18. Інфекційних хвороб та епідеміології
19. Клінічної фармакології і фармакотерапії
20. Клінічної анатомії та оперативної хірургії
21. Медичної біології і медичної генетики
22. Медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
23. Медицини катастроф та військової медицини
24. Мікробіології, вірусології та імунології
25. Мовознавства
26. Неврології та нейрохірургії
27. Організації та економіки фармації і технології ліків
28. Онкології
29. Ортопедичної стоматології
30. Оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї
3 1. Патологічної анатомії
32. Патофізіології
33. Педіатрії
34. Пропедевтики внутрішньої медицини
35. Пропедевтики педіатрії
36. Психіатрії, наркології та медичної психології
37. Радіології та радіаційної медицини
38. Соціальної медицини та громадського здоров'я
39. Стоматології післядипломної освіти
40. Судової медицини та медичного права
41. Т ерапевтичної стоматології
42. Терапії і сімейної медицини післядипломної освіти
43. Травматології і ортопедії



44. Українознавства і філософії
45. Урології
^  Фармакології та внутрішньої медицини №3 ім. професора М.М. 

Бережницького
47. Фармації
48. Фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
49. Фізіології
50. Фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
51. Хімії фармацевтичного факультету
52. Хірургії №1
53. Хірургії №2 та кардіохірургії
54. Хірургії стоматологічного факультету
55. Хірургії післядипломної освіт
56. Хірургічної стоматології

Навчальний відділ університету



Додаток 2 
до наказу № 810-д від 28.08.2020р.

СПИСОК ЛЕКТОРІВ КАФЕДР 
(на 2020-2021 н. р.)

Кафедра акушерства і гінекології
Геник Н.І.
Пахаренко Л.В.
Остафійчук С.О.
Нейко О.В.
Сніжко Т.Б.
Гінчицька Л.В.
Курташ Н.Я.

Кафедра акушерства і гінекології ПО
Макарчук О.М.
Вакалюк Л.М.
Кишакевич І.Т.
Островська О.М.
Римарук М.І.
Купчак І.М.
Матвійків Н.І.
Дзбомбак В.Б.
БойчукО.Г.

Кафедра анатомії людини
Попадинець О.Г.
Жураківська О.Я.
Котик Т.Л.
Іваночко В.М.
Перцович В.М.
Гречин А.Б.
Дутчак У.М.
Грищук М.І.
Токарук Н.С.
Міськів В.А.

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Тітов 1.1. .
Семкович М.Я.
Суровий І.С.
Кіндяк І.Р.
Костирко Р.Б.
Гриньовська М.Б.
Венгрович В.В.

Кафедра біологічної та медичної хімії ім. академіка Г.О.Бабенка
Ерстенюк Г.М.
Максимчук Т.М.
Сенчій В.М.
Мельник М.В.
Романюк А.Л.
Сиротинська І.Д.



Токарик Г.В.
Хопта Н.С.

Кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. академіка 
Є.М. Нейка

Яцишин Р.І.
Чернюк Н.В.
Дельва Ю.В.
Скробач Н.В.
Камінський В.Я.
Бабенко О.І.
Герич П.Р.
Вишиванюк В.Ю.
Гавриш І.Т.
Петрина В. О.
Дрогомирецька О.І.
Курилів Г.М.

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринстваЗ
Середюк Н.М.
Вацеба М.О.
Середюк В.Н.
Гайналь Н.П.
Галюк Н.М.
Звонар П.П.
Кулаєць Н.М.
Волинський Д.А.
Налужна Т.В.
Якубовська І.О.
Тимочко Н.Б.

Кафедра гігієни та екології
Мізюк М.І.
Колганов А.В.
Дерпак В.В.
Суслик З.Б.
Йонда М.Є.
Мищенко І.А.
Малишевська О.С.
Тимощук О.В.

Кафедра гістології, цитології та ембріології
Геращенко С.Б.
Дельцова О.І.
Долішняк О.І.
Кулинич Г.Б.
Лучків Н.Ю.
Халло О.С.
Юрах Г.Ю.

Кафедра дерматології та венерології
Александрук О.Д.
Чмут В.Г.
Ткач B.C.
Волошинович М.С.



Гірник Г.Є.
Буянова І.О.
Кухта О.П.
Николайчук Х.Я.
Сенчук JI.O.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Матейко Г.Б.
Матвісів М.В.
Нестерова Т.В.

Кафедра дитячих хвороб ПО
Синоверська О.Б.
Цимбаліста O.JI.
Фоменко Н.М.
Березна Т.Г.
Вовк З.В.
Семкович Я.В.
Сем’янчук В.Б.
Бобрикович О.С.

Кафедра дитячої хірургії
Фофанов О.Д.
Глагович М.В.
Матіяш О.Я.
Курташ О.О.

Кафедра дитячої стоматології
Мельничук Г.М.
Воляк М.Н.
Білищук М.В.
Шовкова Н.І.
Костюк І.Р.
Бабенко А.Д.
Лабій Ю.А.
Кушніренко М.О.
Октисюк Ю.В.
Аваков В.В.
Семенюк Г.Д.
Пюрик Я.В.
Петрунів В.Б.
Черепюк О.М.
Лісецька І.С.
Ковалишин А.Ю.

Кафедра ендокринології
Скрипник Н.В.
Боцюрко В.І.
Костіцька І. О.
Дідушко О.М.
Чернявська І.В.
Мару син О. В.

Кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації 
та спортивної медицини

Міщук В.Г.



Венгрович 0.3.
Григорук Г.В.
Бойчук В.Б.
Скоропад К.М.

Кафедра загальної хірургії
Гудз І.М.
Симчич А.В.
Дмитрів І.В.
Диб’як Ю.М.
Попадюк О.Я.

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
Пришляк О.Я 
Дикий Б.М 
Грижак І.Г 
Кобрин Т.З 
Кондрин О.Є.
Бойчук О.П.
Нікіфорова Т.О.
Мізюк Р.М 
Васкул Н.В 
Маринчак О.В 
Процик А.Л.

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії
Попович Ю.Л.
Кавин В.О.
Федорак В.М.
Мєсоєдова І.А.
Іванців О.Р.
Білінський 1.1.

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії
Купновицька І.Г.
Фітковська І.П.

Кафедра медичної біології і медичної генетики
Ковальчук Л.Є.
Стефурак В.П.
Телюк П.М.
Довганич Н.В.
Швець Л.С.
Фрич Н.І.
Педерко Л.П.

Кафедра медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
Мойсеєнко М.І.
Петрина Л.Г.
Пискливець У.М.
Добровольська Г.М.
Яворський Б.І.



Гамарник A.M.
Шуфранович М.А.
Мерена Р.І.
Войтович С.А.
Туровська Л.В.
Мазуренко Ю.С.
Костюк О.Б.
Сташко Н.В.
Лісовський Р.П.
Остапович Н.В.
Рачкевич І.О.
Шулепа С.Г.
Яремій С.І.
Павлюк І.Р.
Клюка С.Я.
Бандура Х.В.
Лісовська С.А.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Куцик Р.В.
Куровець О.М.
Василик Л.В.
Гаморак Г.П.
Юрчишин О.І.

Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Левченко В.А.
Криса В.М.
Паращук Л.Д.
Овчар А.І.
Нерода М.П.
Свистун 1.1.
Загайкевич І.
Максим' як М.
Мороз О.

Кафедра мовознавства
Луцак С.М.
Соловій У.В.
Ільків А.В.
Косило Н.В.
Венгринович Н.Р.
Гуцол М.І.
Федорак Г.М.
Рудик О.В.

Кафедра неврології та нейрохірургії
Гриб В.А.
Пітик М.І.
Кобець С.Ф.
Купновицька-Сабадош М.Ю.
Дорошенко О.О.
Михалойко О.Я.
Геник С.І.
Потапов О.І.



Гринів Ю.В.
Ткачук Ю.Л.
Ліскевич 1.1.

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків
Семенів Д.В.
Федяк І.О.
Грицик Л.М.
Федоровська М.І.
Самборський О.С.
Феденько С.М.
Костащук Т.З.
Білик І.П.
Свірська С.П.
Посацька Н.М.
Христук В.Р.

Кафедра ортопедичної стоматології
Ожоган З.Р.
Кирилюк М.І.
Обідняк В.З.
Шутак О.В.
Бульбук О.І.
Мізюк Л.В.
Клим’юк Ю.В.
Вдовенко Л.П.
Сухоребський Ю.І.
Петришин С.В.
Геник Б.Л.

Кафедра онкології
Крижанівська А.Є.
Голотюк С.І.
Костишин І.Д.
Голотюк В.В.
Терен Т.І.
Андріїв А.В.
Дяків І.Б.
Вальчишин А.М.

Кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї
Попович В.І.
Оріщак Д.Т.
В аси люк Н.В.
Максименко Я.Р.
Капечук В.В.
Вадюк Р.Л.
Николюк А.М.
Мойсеєнко Н.М.
Панько О.М.

Кафедра патологічної анатомії
Михайлюк І.О.
Клюфінський І.Д.
Кіндратів Е.О.
Князевич-Чорна Т.В.



Костюк В.М.
Гурик З.Я.
Рудяк О.М.
Лубенська М.Є.

Кафедра патофізіології
Заяць Л.М.
Костіцька І.О 
Ящишин З.М.
Федорченко Ю.В.
Кернякевич С.Я.
Рогужинська В.Г.
Доскалюк Б.В.

Кафедра педіатрії
Волосянко А.Б.
Лембрик І.С.
Алексеєва Ю.І.
Урбась О.В.
Цицюра О.О.
Литвинець Л.Я.
Пилип’юк А.М.
Юрцева А.П.
Іванишин Л.Я.
ІІІлімкевич І.В.
Волошинович В.М.
Дутчак Г.М.
Голодних О.А.

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
Нейко B.C.
Дзвонковська В.В.
Сарапук І.В.
Романі Н.І.
Юрак М.З.
Тимків І.В.
Близнюк М.В.
Гайова І.М.

Кафедра пропедевтики педіатрії
Кочерга З.Р.
Павликівська Б.М.
Лотовська Т.В.
Недоступ І.С.
Мотрюк В.Б.
Ган Р.З.
Казімирчук І.В.
Вакалюк Л.І.
Терешкун Н.М.

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Винник М.І.
Тодорів І.В.
Пітик О.М.
Шелемей О.П.



Бежук Ю.М.
Кахно І.В.
Панчак О.В.
Пітулей В.В.
Козова I.JI.
Ромаш І.Р.
Сікора А-К.Б.

Кафедра радіології та радіаційної медицини
Рижик В.М.
Дудій П.Ф.
Остап’як І.М.
Федик О.М.
Витвицький З.Я.
Ленчук Т.Л.
Мацькевич В.М.
Ільниціка Х.М.

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров'я
Децик 0.3.
Митник З.М.
Ковальчук Р.Є.
Федорків Н.Б.
Стовбан І.В.
Ціхонь 3.0.
Карпінець І.М.
Буряк О.Л.
Золотарьова Ж.М.
Благодир С.М,
Короп І.В.
Стицюк Н.В.
Юрченко Н.Б.

Кафедра стоматології ПО
Рожко М.М.
Палійчук І.В.
Дмитришин Т.М.
Музиченко Н.І.
Соловей С.І.
Костишин З.Т.
Косенко С.В.
Попович З.Б.
Орнат Г.С.
Мулькевич В.В.
Денисенко О.Г.
Катеринюк В.Ю.
Кіндрат Г.В.
Пелехан Л.І.
Парасюк Г.З.
Андрійців С.С.
Штурмак В.М.
Іванова Н.С.
Гаврилів Г.М.
Дівнич Т.Я.
Ільницька О.М.
Боднарук Ю.Б.



Мельничук М.В.

Кафедра судової медицини та медичного права
Козань Н.М.
Волошинович В.М.
Коцюбинська Ю.З.
Хомут У.В.
Сорока О.Я.
Ціхівський А.О.

Кафедра терапевтичної стоматології
Герелюк В. І.
Нейко Н.В.
Павелко Н.М.
Кукурудз Н.І.
Кобрин О.П.
Романишин С.С.
Махлинець Н.П.
Плав’юк Л.Ю.
Матвійків Т.І.

Кафедра терапії і сімейної медицини ПО
Глушко Л.В.
Федоров С.В.
Маковецька Т.І.
Гавриш Т.Ю.
Позур Н.З.
Чаплинська Н.В.
Скрипник Л.М.
Вербовська О.С.
Матковська Н.Р.
Кулаєць В.М.
Головчак І.С.
Козлова І.В.
Симчич Х.С.
Рудник В.Т.
Кошель І.В.
Боднар О.М.
Витриховський А.І.
Кулаєць М.І.
Монюк Ю.В.
Юрцева А.П.
Сорохтей Л.В.

Кафедра травматології та ортопедії
Судима B.C.
Клепач М.С.
Омельчук В.П.
Ковалишин Т.М.
Дубас В.І.
Гуцуляк В.І.
Кузь У.В.
Травінський А.Ф.
Валовіна Ю.Д,



Кафедра українознавства і філософії
Качкан В.А.
Кузенко О.Й.
Сініцина А.В.
Сокирко А.М.
Сливка Л.В.
Любчик І.Д.
Гайдукевич О.О.
Костюк С.В.
Бутчак Х.М.

Кафедра урології
Зеляк М.В.
Соломчак Д.Б.

Кафедра фармакології та внутрішньої медицини ім. проф. М. Бережницького
Вірстюк Н.Г.
Оринчак М.А.
Александр>к Д.П.
Човганюк О.С.
Вакалюк 1.1.
Краснопольський С.З.
Лучко О.Р.
Кочержат О.І.
Середюк В.Н.
Шеремета Л.М.
Струтинський Г.М.
Гайнюк М.Б.
Сенютович Н.Р.
Леськів Г.М.
Черкащина О.С.

Кафедра фармації
Грицик А.Р.
Недоступ А.Т.
Іванчук І.М.
Сологуб В.А.
Стасів Т.Г.
Водославський В.М.
Мельник М.В.
Струк О.А.
Рущак Н.І.
Сас І.А.
Данилів С.І.
Старченко Г.Ю.
Вовк Л.В.
Будзан Л.Б.

Кафедра фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання
Чурпій І.М.
Зінченко Н.М.
Голод Н.Р.
Янів О.В.



Кафедра фізіології
Воронич-Семченко Н.М.
Лучко І.М.
Побігун Н.Г.
Тучак О.І.
Гуранич Т.В.
Шаламай У.П.
Коник Ю.М.

Кафедра фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб
Островський М.М.
Корж Г.З.
Зубань А.Б.
Баблюк Л.А.
Молодовець О.Б.
Макойда І.Я.
Варунків О.І.
Савеліхіна І.О.

Кафедра хімії фармацевтичного факультету
Стецьків А.О.
Боднарчук О.В.
Леочко Н.С.
Дмитрів А.М 
Мельник Д.О.
Мельник О.Я.
Винницька Р.Б.
Деркач Г.О.

Дмитроца Т.В.

Кафедра хірургії №1
Василюк С.М.
Гудивок В.І.
Біцька І.В.
Осадець B.C.
Гуцуляк А.І.
Дмитрук О.М.
Прудніков О.В.
Ткачук О.С.

Кафедра хірургії стоматологічного факультету
Пиптюк О.В.
Сабадош Р.В.
Гончар М.Г.
Ризюк М.Д.
Телемуха С.Б.
Кучірка Я.М.
Мельник І.В.
Іваночко Н.Я.
Міщук В.В.
Павляк А.Я.
Пасько А.Я.

Кафедра хірургії ПО
Ткачук О.Л. 
Шевчук М.Г.



Гудз О.І.
Скрипко В.Д.
Атаманюк О.Ю.
Пюрик М.В.
Соломчак ГІ.В. -  зовнішній сумісник

Кафедра хірургічної стоматології
Пюрик В.П.
Пермінов О.Б.
Проць Г.Б.
Деркач JI.3.
Ничипорчук Г.П.
Тарнавська Л.В.
Пантус А.В.
Слюсаренко Н.Я.

Навчальний відділ університету



Додаток З 
До наказу № 810-д від 28.08.2020р.

Розподіл
дисциплін за вибором (авторських курсів) на 

2020/2021 навчальний рік

Курс Перелік дисциплін за вибором 
(авторських)

Кафедра
проведення

Медичний факультет
Блок 1
Історія медицини Соціальної медицини та 

громадського здоров'я
Розвиток медичних знань Соціальної медицини та 

громадського здоров'я
Блок 2
Іноземна мова Мовознавства

Іншомовна комунікація лікаря Мовознавства
Блок 3
Медична та біологічна фізика Медичної інформатики, 

медичної та біологічної фізики
Сучасні проблеми біофізики в медицині Медичної інформатики, 

медичної та біологічної фізики
Блок 4
Основи психології Психіатрії, наркології та 

медичної психології

І

Психологія спілкування Психіатрії, наркології та 
медичної психології

Корекційна педагогіка Українознавства і філософії
Арт-терапія Українознавства і філософії
Європейський стандарт комп’ютерної 
грамотності

Медичної інформатики, 
медичної та біологічної фізики

Сучасні проблеми молекулярної біології. Медичної біології і медичної 
генетики

Теорія і практика професійної мовної 
комунікації

Мовознавства

Культура мовлення Мовознавства
Блок 5
Морфологічні основи клітинної терапії Гістології, цитології та 

ембріології
Теоретичні основи сучасних репродуктивних 
технологій

Гістології, цитології та 
ембріології

Сучасні клітинні та генні технології в 
медицині

Медичної біології і медичної 
генетики

Прикладні аспекти сучасної паразитології Медичної біології і медичної 
генетики

Блок 6
Безпека життєдіяльності основи біоетики та 
біобезпеки

Клінічної фармакології і 
фармакотерапії

Медико-соціальні проблеми сучасної Клінічної фармакології



біоетики фармакотерапії

II

Блок 7
Медична інформатика Медичної інформатики, 

медичної та біологічної фізики
Сучасні інформаційні технології в медицині Медичної інформатики, 

медичної та біологічної фізики
Блок 8
Охорона праці в галузі Гігієни та екології
Гігієна праці в медицині Гігієни та екології
Блок 9
Підготовка офіцерів запасу галузі знань 
"Охорони здоров’я". Спеціальність медицина

Медицини катастроф та 
військової медицини

Основи професійної підготовки офіцерів 
запасу медичної служби

Медицини катастроф та 
військової медицини

Блок 10
Клінічна анатомія і оперативна хірургія Клінічної анатомії та 

оперативної хірургії
Оперативна хірургія, топографічна анатомія Клінічної анатомії та 

оперативної хірургії
Блок 11
Валеологія Пропедевтики внутрішньої 

медицини
Загально військова підготовка Медицини катастроф та 

військової медицини
Токсичні елементи в довкіллі та їх вплив на 
якість питної води та здоров’я людини

Біологічної та медичної хімії

Основи медичної персоналістики Українознавства і філософії
Іноземна мова (друга) Мовознавства
Сучасні види рухової активності Фізичної реабілітації, 

ерготерапії з курсом фізичного 
виховання

Блок 12
Фізіологічні аспекти ендокринології Фізіології
Основи здорового харчування (дієтотерапія) Біологічної та медичної хімії
Клінічна мікробіологія Мікробіології, вірусології та 

імунології
Блок 13
Інтегрований курс з біомедичних дисциплін Патологічної анатомії
Інтегрований курс з фундаментальних 
дисциплін

Патологічної анатомії

Блок 14
Соціальна медицина, громадське здоров’я Соціальної медицини та 

громадського здоров’я
Громадська охорона здоров’я Соціальної медицини та 

громадського здоров’я
Блок 15
Радіологія Радіології та радіаційної 

медицини
Променева діагностика, променева терапія Радіології та радіаційної 

медицини
Блок 16
Сучасні методи генетичної діагностики Медичної біології і медичної 

генетики



Ill

Основи соціальної психології Психіатрії, наркології та 
медичної психології

Нутриціологія Пропедевтики внутрішньої 
медицини

Побічна дія ліків. Клінічної фармакології і 
фармакотерапії

Оздоровчо-рухова активність Фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання

Англійська мова (за проф. спрямуванням) Мовознавства
Фітотерапія при захворюваннях внутрішніх 
органів

Пропедевтики внутрішньої 
медицини

Клініко-лабораторне дослідження внутрішніх 
органів

Пропедевтики внутрішньої 
медицини

Хірургічна техніка Клінічної анатомії та 
оперативної хірургії

Загальна тактика Медицини катастроф та 
військової медицини

Нутрієнтна біохімія (біохімія харчування) Біологічної та медичної хімії
Латинська та грецька мова в медичній 
термінології

Мовознавства

IV

Блок 17
Клінічна практика Навчально-практичні центри 

(хірургії №1)
Професійна практика Навчально-практичні центри 

(хірургії №1)
Блок 18
Фізична реабілітація, спортивна медицина Загальної практики (сімейної 

медицина), фізичної реабілітації 
та спортивної медицини

Реабілітаційні технології в медицині Загальної практики (сімейної 
медицина), фізичної реабілітації 
та спортивної медицини

Блок 19
Економіка охорони здоров’я. Соціальної медицини та 

громадського здоров'я
Паліативна допомога: деякі організаційні 
аспекти надання

Соціальної медицини та 
громадського здоров'я

Клініко-лабораторне дослідження внутрішніх 
органів

Пропедевтики внутрішньої 
медицини

Фітотерапія при захворюваннях внутрішніх 
органів.

Пропедевтики внутрішньої 
медицини

Техніка хірургічних маніпуляцій та 
невідкладних оперативних втручань.

Клінічної анатомії та 
оперативної хірургії

Ендоскопічні технології в акушерстві та 
гінекології

Акушерства та гінекології імені 
проф. І. Д. Ланового

Планування сім'ї Акушерства та гінекології імені 
проф. І. Д. Ланового

Безплідний шлюб. Допоміжні репродуктивні 
технології.

Акушерства та гінекології 
імені проф. І.Д. Ланового

Косметологія Дерматовенерології та 
венерології

Медичний захист військ Медицини катастроф та



військової медицини
Основи профілактики тютюнопаління, 
алкоголізму, токсикоманії та наркоманії

Психіатрії, наркології та 
медичної психології

Основи психоаналізу Психіатрії, наркології та 
медичної психології

Спортивні ігри, аеробіка Фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання

Актуальні проблеми фізіотерапії, 
курортології та реабілітації

Загальної практики(сімейної 
медицина), фізичної реабілітації 
та спортивної медицини

Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)

Мовознавства

Блок 20

Секційний курс Патологічної анатомія
Основи стоматології Хірургічної стоматології
Медична генетика Медичної біології і медичної 

генетики
Радіаційна медицина Радіології та радіаційної 

медицини
Судинна хірургія Загальної хірургії
Плавання. Силові напрями фізичного 
виховання

Фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання

Основи сексології та сексопатології Урології
Основи рефлексотерапїї Неврології та нейрохірургії
Інструментальні методи функціональної 
діагностики

Внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства

Актуальні питання ревматології Внутрішньої медицини №1, 
клінічної імунології та 
алергології

Актуальні питання гастроентерології Внутрішньої медицини №1, 
клінічної імунології та 
алергології

Актуальні питання пульмонології Фтизіатрії, та пульмонології з 
курсом професійних хвороб

Актуальні проблеми неврології Неврології та нейрохірургії
Актуальні проблеми клінічної 
патоморфологїї

Патологічної анатомії

V Ендоскопічні технології в акушерстві та 
гінекології.

Акушерства та гінекології імені 
проф. І.Д. Ланового

Розвиток клінічного мислення у внутрішній 
медицині (за моделлю CBCR)

Внутрішньої медицини №1, 
клінічної імунології та 
алергології

Військова токсикологія і радіологія Медицини катастроф та 
військової медицини

Вікові аспекти фармакотерапії Клінічної фармакології і 
фармакотерапії

Ендоскопічні технології в медицині Акушерства та гінекології імені 
проф. І.Д. Ланового

Невідкладні стани в акушерстві Акушерства та гінекології імені 
проф. І. Д. Ланового



Планування сім'ї Акушерства та гінекології імені 
проф. І.Д. Ланового

Екстрагенітальна патологія і вагітність Акушерства та гінекології імені 
проф. І. Д. Ланового

Техніка типових оперативних втручань. Клінічної анатомії та 
оперативної хірургії

Хірургічна техніка Клінічної анатомії та 
оперативної хірургії

Дерматоонкологія Онкології;
дерматовенерології та 
венерології

Алгоритм діагностики туберкульозу Фтизіатрії та пульмонології з 
курсом професійних хвороб

Англійська мова за професійним 
спрямуванням

Мовознавства

Блок 9 модуль 3
Підготовка офіцерів запасу галузі знань 
"Охорони здоров’я". Спеціальність 
медицина(в т.ч. ВПХ)

Медицини катастроф та 
військової медицини

Основи професійної підготовки офіцерів 
запасу медичної служби

Медицини катастроф та 
військової медицини

Блок 17 модуль 2
Клінічна практика Навчально-практичні центри 

(загальної хірургії)
Професійна практика навчально-практичні центри 

(загальної хірургії)
Організаційні основи сімейної медицини Загальної практики (сімейної 

медицини), фізичної реабілітації 
та спортивної медицини

Клінічне мислення в сімейній медицині Загальної практики (сімейної 
медицини), фізичної реабілітації 
та спортивної медицини

Медична реабілітація Загальної практики (сімейної 
медицини), фізичної реабілітації 
та спортивної медицини

Пластична та реконструктивна хірургія Хірургії стоматологічного 
факультету

Основи трансплантології Хірургії стоматологічного 
факультету

Клінічна паразитологія та тропічна медицина Дитячих інфекційних хвороб
Клінічні аспекти імунопрофілактики Інфекційних хвороб та 

епідеміології
Актуальні проблеми ВІЛ-інфекцій Інфекційних хвороб та 

епідеміології
Актуальні питання кардіохірургії Хірургії №2 та кардіохірургії
Дерматоонкологія Онкології;

дермавенерології та венерології
Паліативна та хоспісна медицина Онкології
Актуальні питання нейрохірургії Неврології та нейрохірургії
Актуальні питання гематології та 
трансфузіології

Внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства



Доказова медицина Внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства

Розвиток клінічного мислення у внутрішній 
медицині

Внутрішньої медицини №2 та 
медсестринства

Актуальні питання політравми Травматології
Актуальні питання кардіології Внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства
Акт> альні питання нефрології Внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та 
алергології

VI

Актуальні питання клінічної імунології та 
алергології

Внутрішньої медицини №1, 
клінічної імунології та 
алергології

Медичні аспекти біоетики та біобезпеки Клінічної фармакології і 
фармакотерапії

Клінічна фармакологія антибактеріальних і 
хімікотерапевтичних засобів

Клінічної фармакології і 
фармакотерапії

Клінічна фармакологія засобів, що впливають 
на серцево-судинну систему

Клінічної фармакології і 
фармакотерапії

Актуальні питання церебро-васкулярної 
патології

Неврології та нейрохірургії

Ендоскопічні технології в медицині Хірургії післядипломної освіти

Сучасні проблеми судово-медичної 
ідентифікації невідомої особи

Судової медицини та медичного 
права

English for Academic Research Мовознавства
Польська мова (друга) Мовознавства
Іноземна мова за професійним спрямуванням: 
англійська; німецька, французька

Мовознавства

Іноземна мова (за проф. спрямуванням) Мовознавства
Основи християнської етики і моралі Українознавства і філософії
Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я Соціальної медицини та 

громадського здоров’я
Андрологія Урології
Невідкладна урологія Ендокринології
Вибрані питання з ендокринології у жінок 
репродуктивного віку

Ендокринології

Екстремальна медицина Медицини катастроф та 
військової медицини

Актуальні питання травматології та 
ортопедії.

Травматології і ортопедії

Невідкладна допомога при травмах органів 
опори та руху

Травматології і ортопедії

Актуальні питання політравми. Ортопедія у 
віковому аспекті

Травматології і ортопедії

Паліативна допомога: деякі організаційні 
аспекти надання

Соціальної медицини та 
громадського здоров’я

Доказова медицина і етика клінічних 
досліджень

Соціальної медицини та 
громадського здоров’я

Психологія управління Соціальної медицини та 
громадського здоров’я

Основи менеджменту в охороні здоров’я Соціальної медицини та 
громадського здоров’я



Само-менеджмент і тайм-менеджмент Соціальної медицини та 
громадського здоров’я

Техніка хірургічних маніпуляцій та 
невідкладних оперативних втручань

Клінічної анатомії та 
оперативної хірургії

Маркетинг в охороні здоров’я Соціальної медицини та 
громадського здоров’я

Лапароскопічні та хірургічні втручання Хірургії післядипломної освіти

Актуальні проблеми фтизіатрії та 
пульмонології

Фтизіатрії та пульмонології з 
курсом професійних хвороб

Актуальні питання нефрології Внутрішньої медицини №1, 
клінічної імунології та алегорії

Фанрайзинг в медицині Соціальної медицини та 
громадського здоров’я

Планування сім'ї Акушерства і гінекології ім. 
проф. І.Д. Ланового

Ендоскопічні технології в акушерстві та 
гінекології

Акушерства і гінекології ім. 
проф. І.Д. Ланового

Безплідний шлюб. Допоміжні репродуктивні 
технології

Акушерства і гінекології ім. 
проф. І.Д. Ланового

Невідкладні стани в акушерстві Акушерства і гінекології ім. 
проф. І.Д. Ланового

Екстрагенітальна патологія і вагітність Акушерства і гінекології ім. 
проф. І.Д. Ланового

Клінічна фармакологія лікарських засобів в 
кардіології

Клінічної фармакології і 
фармакотерапії

Ендоскопічні технології в медицині Хірургії післядипломної освіти

Фізичне виховання та здоров'я Фізичної реабілітації, 
ерготерапії з курсом фізичного 
виховання

Клінічні розбори в педіатрії Педіатрії
Актуальні питання дитячої гематології та 
трансфузіології

Педіатрії

Актуальні питання дитячої пульмонології Педіатрії
Актуальні питання дитячої кардіології Педіатрії
Актуальні питання дитячої гастроентерелогії Педіатрії
Актуальні питання дитячої неонатології Педіатрії

Фармацевтичний факультет
Курс Назва курсу за вибором Кафедра

Блок 1
Іноземна мова Мовознавства
Іншомовна комунікація Мовознавства
Блок 2
Історія сучасного світу Українознавства і філософії

І Логіка
Релігієзнавство
Медичне краєзнавство
Основи культури наукової мови Мовознавства
Блок 3
Валеологія Пропедевтика внутрішньої



медицини
Прикладна генетика Медичної біології і медичної
Сучасні проблеми молекулярної біології генетики
Біоактивність неорганічних сполук Хімія фармацевтичного
Ефективні та безпечні методи хімічних 
досліджень

факультету

Блок 4
Основи системного аналізу Медичної інформатики,
Європейський стандарт комп’ютерної 
грамотності*

медичної та біологічної фізики

Робота з інформаційними джерелами
Блок 5
Англійська мова за професійним 
спрямуванням

Мовознавства

Англійська мова для ділового спілкування 
фармацевта
Блок 6
Психологія спілкування Психіатрії, наркології та 

медичної психології
Основи поведінки споживача у фармації Українознавства і філософії
Основи медичної персоналістики
Професійна культура фармацевта
Світова цивілізація і культура
Латинська та грецька мови у фармацевтичній 
термінології

Мовознавства

Блок 7
Інтродукція, біологія та культивування 
лікарських рослин

Фармації

II Теоретичні основи розробки складу та 
технології виготовлення косметичних засобів

Організації та економіки 
фармації і технології ліків

Теоретичні основи технології лікарських 
фоом

Організації та економіки 
фармації і технології ліків

Сучасна аналітична лабораторна практика Хімії фармацевтичного 
факультету

Принципи обчислювальної хімії та 
молекулярне моделювання

Хімії фармацевтичного 
факультету

Основи нанотехнології
Блок 8
Інформаційні технології у фармації Медичної інформатики,
Інформаційні технології медичної та біологічної фізики

Блок 9
Фармацевтичні аспекти токсикоманії та 
наркоманії

Хімії фармацевтичного 
факультету

Сучасні методи дослідження біологічних 
систем

III Теоретичні основи синтезу
Функціональна біохімія Біологічної та медичної хімії
Блок 10
Гомеопатичні препарати Клінічної фармакології і 

фармакотерапії
Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків Фармації
Основи економіки Організації та економіки



Основні принципи раціонального 
застосування косметичних засобів

фармації і технології ліків

Аромологія в косметології та аромотерапії
Парфумерно-косметичні засоби

Блок 11
Імунопрофілактика інфекційних захворювань Інфекційних хвороб та
Епідеміологія хвороб епідеміології
Тропічні інфекції
Блок 12
Комп 'ютерне моделювання у фармації Медичної інформатики,
Комп’ютерні технології у фармації медичної та біологічної фізики
Блок 13
Інтегрований курс фундаментальних 
дисциплін

Хімії фармацевтичного 
факультету

Інтегрований курс хіміко-біологічних 
дисциплін
Блок 14
Лабораторна діагностика Клінічної фармакології і
Лабораторні дослідження в диференціальній 
діагностиці захворювань внутрішніх органів

фармакотерапії

Блок 15
Соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт Клінічної фармакології і
Побічна дія ліків фармакотерапії
Нутріціологія та броматологія
Основи страхової медицини Організації та економіки
Міжнародний маркетинг у фармації фармації і технології ліків
Фармакоекономічний аналіз як інструмент 
прийняття управлінських рішень в охороні 
здоров’я
Особливості зовнішньо- економічної 
діяльності у фармацевтичній галузі

Організації та економіки 
фармації і технології ліків

Технологія парфумерно-косметичних засобів
Розробка лікарських засобів
Аромологія у фармації і косметології

IV Інтелектуальна власність Фармації
Контроль якості БАД та харчових продуктів
Іншомовна фахова комунікація: англійська Мовознавства
Організація фармацевтичної справи Фармації
Блок 16
Токсикологічна та судова хімія Хімії фармацевтичного
Токсикологічна хімія та судово- 
токсикологічний аналіз

факультету

Блок 17
Фармацевтичне та медичне товарознавство Організації та економіки
Товарний асортимент аптечних та медичних 
закладів

фармації і технології ліків

Блок 18
Фармацевтична біотехнологія Організації та економіки
Біотехнологічні процеси у виробництві 
лікарських засобів

фармації і технології ліків

V Блок 19
Системи якості у фармації Організації та економіки



Належні фармацевтичні практики фармації і технології ліків
Блок 20
С гандартизація лікарських засобів Фармації
Фармацевтичний аналіз лікарських засобів
Блок 21
Ресурсознавство лікарських рослин Фармації
Лікарські рослини світової флори
Блок 22
Соціальна фармація Організації та економіки
Суспільна функція фармацевтичної 
діяльності

фармації і технології ліків

Стоматологічний факультет
Курс Назва курсу за вибором Кафедра

Б.іок 1
Історія медицини Соціальної медицини та
Історія розвитку медичних знань громадського здоров’я
Блок 2
Іноземна (англійська) мова Мовознавства
Іншомовна (англійська) комунікація Мовознавства
Блок 3

І

Медична та біологічна фізика Медичної інформатики, 
медичної та біологічної фізики

Медична та біологічна фізика за професійним 
спрямуванням

Медичної інформатики, 
медичної та біологічної фізики

Блок 4
Анатомія людини: ангіоневрологія Анатомії людини
Анатомія людини: ангіоневрологія з 
особливостями голови і шиї

Анатомії людини

Блок 5
Краєзнавство У країнознавства
Європейський стандарт комп’ютерної 
грамотності

Медичної інформатики, 
медичної та біологічної фізики

Психологія спілкування Психіатрії, наркології та 
медичної психології

Сучасні проблеми молекулярної біології Медичної біології і медичної 
генетики

Соціологія та медична соціологія У країнознавства
Блок 6
Медична інформатика Медичної інформатики, 

медичної та біологічної фізики
Інформаційні технології у стоматології Медичної інформатики, 

медичної та біологічної фізики
Блок 7
Гігіє на та екологія Гігієни та екології
Гігієна в стоматології та екологія людини Гігієни та екології
Блок 8
Пропедевтика внутрішньої медицини Фармакології та внутрішньої 

медицини №3
Пропедевтика терапії Фармакології та внутрішньої 

медицини №3
Блок 9



II
Клінічна анатомія та оперативна хірургія Клінічної анатомії та 

оперативної хірургії
Оперативна хірургія та топографічна 
анатомія

Клінічної анатомії та 
оперативної хірургії

Блок 10
Іншомовна фахова комунікація: англійська Мовознавства
Світова цивілізація У країнознавства
Основні технології виготовлення зубних 
протезів

Ортопедичної стоматології

Косметологія Хірургічної стоматології
Блок 11
Інтегрований курс з фундаментальних 
біомедичних дисциплін

Патофізіології

Інтегрований курс з фундаментальних 
дисциплін

Патофізіології

III

Блок 12
Сучасні методи генетичної діагностики Медичної біології та медичної 

генетики
Основи соціальної психології Психіатрії, наркології та 

медичної психології
Побічна дія ліків Клінічної фармакології і 

фармакотерапії
Фахова англійська мова Мовознавства
Медицина та художня культура У країнознавства
Нові підходи та методики препарування 
коронок зубів під різні види ортопедичних 
конструкцій

Ортопедичної стоматології

Нові можливості реставрацій зруйнованих 
коронок зубів

Ортопедичної стоматології

Блок 13
Охорона праці в галузі Гігієни та екології
Гігієна та охорона праці в стоматології Гігієни та екології
Блок 14
Соціальна медицина, громадське здоров’я та 
основи доказової медицини

Соціальної медицини та 
громадського здоров’я

Громадська охорона здоров’я, основи 
доказової медицини

Соціальної медицини та 
громадського здоров’я

Блок 15
Радіологія Радіології
Сучасні методи радіології в стоматології Радіології

IV

Блок 16
Фтизіатрія Фтизіатрії і пульмонології з 

курсом професійних хвороб
Актуальні проблеми туберкульозу Фтизіатрії і пульмонології з 

курсом професійних хвороб
Блок 17
Педіатрія з елементами догляду за дітьми Пропедевтики педіатрії
Дитячі хвороби з курсом дитячих інфекцій Пропедевтики педіатрії
Блок 18
Акушерство Акушерства і гінекології ім. 

проф. І.Д. Ланового
Акушерство і гінекологія Акушерства і гінекології ім. 

проф. І.Д. Ланового



Блок 19
Оториноларингологія Оториноларингології та 

офтальмології з курсом хірургії 
голови та шиї

Хвороби вуха, горла, носа Оториноларингології та 
офтальмології з курсом хірургії 
голови та шиї

Блок 20
Основи профілактики алкоголізму та 
наркоманії

Психіатрії, наркології та 
медичної психології

Основи психоаналізу Психіатрії, наркології та 
медичної психології

Ділова англійська мова Мовознавства
Основи сексології та сексопатології Урології
Сучасна діагностика захворювань СНЩС та 
слинних залоз

Хірургічна стоматологія

Плас гична та реконструктивна хірургія Хірургічна стоматологія
Нові підходи та методики препарування 
коронок зубів під різні види ортопедичних 
констр> кцій

Ортопедичної стоматології

Нові можливості реставрацій зруйнованих 
коронок зубів

Ортопедичної стоматології

Професійна комунікація стоматолога Мовознавства
Блок 21
Екстрена та невідкладна медична допомога Медицини катастроф та 

військової медицини
Медицина невідкладних станів Медицини катастроф та 

військової медицини
Блок 22
Громадське здоров'я, економіка та 
організація охорони здоров’я

Соціальної медицини та 
громадського здоров’я

Громадське здоров’я, менеджмент та 
економіка охорони здоров’я

Соціальної медицини та 
громадського здоров’я

Блок 23
Пластична та реконструктивна хірургія Хірургічна стоматологія
Сучасні технології суцільнолитого 
протезування

Ортопедичної стоматології

V Основи естетичної реставрації зубів Терапевтичної стоматології
Хірургічна підготовка порожнини рота до 
протезування

Хірургічна стоматологія

Ендодонтична техніка в дитячій стоматології Дитячої стоматології
Сучасні технології застосування незнімної 
ортодонтичної техніки

Дитячої стоматології

Імплантація як сучасний підхід до заміщення 
втрачених зубів

Ортопедичної стоматології

Блок 24
Нові і ні технології у стоматологічній 
практиці

Ортопедичної стоматології

Сучасні методики профілактики та лікування 
стоматологічних захворювань

Ортопедичної стоматології

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЛ 
підготовки доктооа філос

(ИІІЛІН
офії



Семестр Перелік дисциплін за вибором Кафедра проведення 
(авторських)

ОНП МЕДИЦИНА
Цикл дисциплін професійної підготовки (здобувай обирає одну дисципліну з вказаного

переліку)

III-IV
семестри

Сучасні науково-практичні аспекти акушерства та 
гінекології

Кафедра акушерства та 
гінекології ННІПО

Сучасн і науково-практичні аспекти внутрішньої 
медицини

Кафедра терапії та сімейної 
медицини ННІПО

Новітні аспекти кардіології Кафедра внутрішньої 
медицини №2 та 
медсестринства

Актуальні питання фтизіатрії і пульмонології Кафедра фтизіатрії та 
пульмонології

Сучасні лікувально-діагностичні технології в 
гастроентерології

Кафедра загальної практики 
та сімейної медицини

Сучасні технології в хірургії Кафедра хірургії ННІПО
Сучасні погляди на діагностику та лікування в 
травма і ології та ортопедії

Кафедра травматології та 
ортопедії

Лабораторна та функціональна діагностика в 
практичній медицині і наукових дослідженнях

Кафедра внутрішньої 
медицини №1

Сучасні аспекти ендокринної патології Кафедра ендокринології
Вибрані питання інфекційних хвороб Кафедра інфекційних 

хвороб
Роль методів променевої діагностики в сучасній 
медицині

Кафедра радіології та 
радіаційної медицини

Сучасні методи діагностики і лікування 
захворювань нервової системи

Кафедра неврології та 
нейрохірургії

Сучасні науково-практичні аспекти урології Кафедра урології
Новітні лікувально-діагностичні аспекти 
оториноларингології

Кафедра
оториноларингології та 
офтальмології з курсом 
голови та шиї

Новіти і технології в діагностиці та лікуванні 
онкологічних захворювань

Кафедра онкології

Сучасні питання анестезіології та інтенсивної 
терапії

Кафедра анестезіології та 
інтенсивної терапії

Хвороби шкіри в загальній медичній практиці Кафедра дерматології та 
венерології

Актуальні питання психіатрії у сучасній медицині Кафедра психіатрії, 
наркології та медичної 
психології

Громадське здоров’я в сучасних соціально- 
економічних умовах

Кафедра соціальної 
медицини та громадського 
здоров’я

Нові ги і погляди до розуміння будови організму 
людини в медицині

Кафедра анатомії людини

Новітні погляди до розуміння фізіологічних 
аспектів коморбідності

Кафедра фізіології

Сучасні наукові дослідження з актуальних питань 
патол о гі чн ої анатом ії

Кафедра патологічної 
анатомії

Роль порушень метаболічних процесів в сучасній Кафедра біологічної та



медицині медичної хімії імені 
академіка Г.О. Бабенка

Гістологія. Цитологія. Ембріологія Кафедра гістології, 
цитології та ембріології

Клінічна мікробіологія Кафедра мікробіології, 
вірусології та ембріології

Патофізіологічні основи захворювань внутрішніх 
органів

Кафедра патологічної 
фізіології

Сучасні методи дослідження в анатомії людини Кафедра анатомії людини
Сучасні аспекти клінічної анатомії Кафедра клінічної анатомії
Сучасні аспекти судової медицини та судово- 
медичної експертизи

Кафедра судової медицини

Цикл дисциплін загальної підготовки (здобувай обирає одну дисципліну із вказаного
переліку)

Риторика та академічне письмо Кафедра мовознавства

III
семестр

Військова медицина Кафедра медицини 
катастроф та військової 
медицини

Медико-правові студії Кафедра судової медицини
Менеджмент в медицині Кафедра соціальної 

медицини та громадського 
здоров’я

ОНП СТОМАТОЛОГІЯ
Цикл дисциплін професійної підготовки(здобувач обирає одну дисципліну з вказаного

переліку)

III-IV
Інноваційні методи діагностики та лікування в 
стоматології

Кафедра стоматології 
ННІПО

семестри Клінічне та лабораторне матеріалознавство 
сучасної стоматології

Кафедра стоматології 
ННІПО

Новітні погляди до розуміння будови та функцій 
організму людини в стоматології

Кафедра стоматології 
ННІПО, кафедра фізіології, 
кафедра анатомії людини

Цикл дисциплін <а> альної підготовки (здобувач обирає одну дисципліну із вказаного
переліку)

Військова медицина Кафедра медицини 
катастроф та військової 
медицини

III Медико-правові студії Кафедра судової медицини
семестр Мене тжмент в медицині Кафедра соціальної 

медицини та громадського 
здоров’я

Риторика та академічне письмо Кафедра мовознавства
ОНП ФАРМАЦІЯ

Цикл дисциплін загальної підготовки (здобувач обирає одну дисципліну із вказаного
переліку)

Наукові розробки фітозасобів Кафедра фармації
Риторика та академічне письмо Кафедра мовознавство

III
семестр

Розробка методик контролю якості АФІ та 
лікарських засобів

Кафедра фармації

Сучасна фармацевтична розробка Кафедра організації та 
економіки фармації і 
технології ліків



Цикл дисциплін професійної підготовки(здобувач обирає одну дисципліну з вказаного
переліку)

III-IV

Сучасні науково-практичні аспекти в 
фармакогнозії

Кафедра фармації

семестри Сучасні науково-практичні аспекти в фітотерапії Кафедра фармації
Сучасні науково-практичні аспекти у 
фармацевтичних технологіях

Кафедра організації та 
економіки фармації і 
технології ліків

ОНП ПЕДІАТРІЯ
Цикл дисциплін нп альної підготовки (здобувач обирає одну дисципліну із вказаного

переліку)

III

Військова медицина Кафедра медицини 
катастроф та військової 
медицини

семестр Медико-правові студії Кафедра судової медицини
Риторика та академічне письмо Кафедра мовознавства
Менеджмент в медицині Кафедра соціальної 

медицини та громадського 
здоров’я

Цикл дисциплін професійної підготовки(здобувач обирає одну дисципліну з вказаного
переліку)

Сучасні аспекти діагностики і лікування 
захворювань кардіо-респіраторної системи у дітей

Кафедра педіатрії ННІПО

III-IV
семестри

Сучасна стратегія ведення дітей із найбільш 
поширеними захворюваннями дитячого віку

Кафедра педіатрії ННІПО

Сучасні алгоритми діагностики та лікування дітей 
у різні вікові періоди

Кафедра педіатрії ННІПО

Фаховий медичний коледж

Стоматологія 
ОПІІ Стоматологія ортопедична (11 кл.)

Блок 1
Основи екології (Екологія) Кафедра гігієни та екології
Навколишнє середовище та вплив його на 
здоров'я людини

І Блок 2
курс Сучасні технології естетичного незнімного 

протезування
Кафедра ортопедичної 
стоматології

Технології виготовлення знімних еластичних 
протезів

Навчальний відділ \ ніверситету


